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Sammanfattning 

I denna studie har vi undersökt lärare och föräldrars syn på matematikläxan i skolans tidiga 

åldrar. Vi har använt oss av metoderna enkäter och intervjuer, där vi frågade både lärare och 

föräldrar. Syftet med studien var att undersöka likheter och skillnader mellan lärares och 

föräldrars syn på matematikläxan. Vår hypotes var att lärarna skulle vara positivt inställda 

medan föräldrarna skulle vara negativt inställda till läxan. Resultatet från våra enkäter och 

intervjuer visade dock att det inte skiljer sig så mycket i deras synsätt, både lärare och 

föräldrar är övervägande positivt inställda till läxan. Vi valde ämnet på grund av att vi själva 

hade en negativ syn på matematikläxan och var intresserade av att undersöka om våra åsikter 

gick att förändra. Efter vår studie har vi fått en större inblick i läxans positiva och negativa 

effekter och en inställning till läxan som är mer positiv. 
 

Nyckelord: Läxa, Matematik, Individualisering, Återkoppling. 
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1 Inledning 

Läxa är ett ämne som väcker känslor både hos lärare, elever, föräldrar och politiker och de 

senaste åren har läxans vara eller icke vara debatterats flitigt i medierna.  

 

Under vår verksamhets förlagda utbildning (VFU) och arbete i skolan har vi sett hur lärarna 

till synes utan syfte delar ut matematikläxa till eleverna. Stenciler delas ut och glöms bort igen 

så fort de lämnats in. Trots detta ger lärarna fortfarande ut läxa, kanske på grund av tradition, 

kanske på grund av att de tror att de gör gott. De föräldrar vi känner har däremot uttryckt sig 

negativ om läxor och mest verkat se det som en börda. Utifrån dessa erfarenheter  antog vi att 

föräldrarna skulle ha en negativ åsikt om matematikläxan medan lärarna skulle vara de som 

var positivt inställda och ville därför ta reda på om vår bild stämmer. 

1.1 Bakgrund 

Malin Roca Ahlgren och Pernilla Alm är båda lärare som har valt att inte ge läxor till sina 

elever. Ahlgren och Alm är själva föräldrar, men det var inte förrän deras egna barn fick läxor 

som det gick upp för dem hur mycket tid och kraft läxor egentligen tar. ”Läxor ledde till en 

massa konflikter hemma som påverkade hela familjen när vi sade: du ska inte vila du ska inte 

hoppa omkring, du ska göra läxor”, säger Malin Roca Ahlgren i en intervju i Dagens Nyheter 

(Arbman & Lerner 2015).  
 

I ett inlägg på Alms blogg skriver hon att efter att hennes egna barn fått läxor såddes ett frö   

om att skriva en bok, ”Läxfritt – för en likvärdig skola”. Hennes ståndpunkt mot läxor 

grundar sig i hur det går för de elever som inte har någon förälder som kan hjälpa dem och 

just likvärdigheten är Alms argument för att inte ge läxa. Alm tänker tillbaks på sin egen 

skolgång och reflekterar över att hon aldrig fick veta syftet eller målen med läxorna. Hon 

säger att skolorna har blivit bättre på att informera eleverna om syftet och målet, men att läxor 

fortfarande är fel sätt att uppnå bättre skolresultat på. Roca Ahlgren håller med Alm men 

hennes anledning till att inte ge läxa är för att de ofta kan leda till stress och prestationsångest. 

(Arbman & Lerner 2015) Frågan om läxor kan röra upp mycket starka känslor. De båda 

menar på att diskussionerna som uppstår när de inte ger läxor blir vådligt stor; föräldrarna 

undrar hur de tänker och vilken forskning de stödjer. När en lärare ger läxor är det däremot 

inte någon förälder som ifrågasätter, de tar det istället som en självklarhet att deras barn ska 

ha läxa. (Arbman & Lerner 2015). 
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Daniel Salinas, analytiker på OECD, har varit projektledare för en studie om sambandet 

mellan den tid 15-åringar lägger ner på läxor och PISA-resultatet. Studien visar att 

läxläsningen har minskat med en timme i veckan sedan 2003 och att detta är en bidragande 

faktor till de sänkta PISA-resultaten. De elever som lägger ner mer tid på läxor får ett bättre 

resultat i PISA. Studien visar även att de elever som har en god socioekonomisk bakgrund 

sitter fler timmar med läxan än de eleverna som har en sämre socioekonomisk bakgrund. De 

elever med en god socioekonomisk bakgrund förstärks av detta vilket leder till att glappet i 

skolprestationerna ökar mellan dem och de andra eleverna. Salinas tycker dock inte att läxor 

ska tas bort ur skolan, utan anser att de är ett viktigt komplement till lärarens arbete i skolan. 

(Palm 2015).  

2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka likheter och skillnader mellan lärares och föräldrars 

syn på matematikläxan i skolans tidigare år. 

2.2 Frågeställning 

1) Hur ser lärare på matematikläxan i skolans tidigare år? 

2) Hur ser föräldrar på matematikläxan i skolans tidigare år? 

3) Vilka likheter och skillnader finns det mellan lärares och föräldrars syn på 

matematikläxan? 

3 Tidigare forskning 

Hellsten (1997) har granskat hur ordet läxa definieras i olika litteratur. Ordet läxa menar han 

framställs idag ofta i offentliga diskussioner och vill ta reda på hur mycket det skrivs om läxa 

jämfört med hur mycket det diskuteras. I sin artikel skriver han också om hur det inte bara är 

eleven som blir påverkad av läxan, utan även elevens familj och andra i dess omgivning. 

Hellsten anser att de granskade författarna inte uttryckligen skriver om läxor är bra eller 

dåliga, utan att detta måste läsaren läsa mellan raderna. Ett av resultaten visar att det står 

relativt lite om begreppet läxa i de granskade texterna med tanke på hur mycket begreppet tas 

upp i offentliga diskussioner. Hellsten reagerar på att läxan väldigt sällan problematiseras och 

att när en hemuppgift kallas för ”läxa” får den en positiv effekt. Han ifrågasätter även att det 
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finns väldigt få resultat om att läxor skulle leda till ett bättre skolresultat (Hellsten 1997, s. 

215). 

 

John M. Steinberg, är en stark förespråkare för läxor. Han anser att läxor ska ges regelbundet, 

men att de gärna får vara många och korta istället för några få större, då forskning har visat på 

att regelbunden träning hjälper eleverna att behålla sina kunskaper längre. För årskurs 1-3 

rekommenderar Steinberg att eleverna ägnar ca 15 minuter per dag för läxor. (Steinberg 2006, 

ss. 7, 11) 

 
”Läxor är viktiga ur flera aspekter, men kom alltid ihåg att skolan är en del 
av livet och det är att hjälpa barnen lyckas i livet som är vitsen med det vi 
gör som föräldrar och pedagoger.” (Steinberg 2006, s. 9). 

 

Vidare skriver han att läxor är viktiga då föräldrarna får en inblick i vad barnen gör, att 

eleverna får träna på att ta ansvar, att de ger eleverna studievanor som är viktiga i framtiden 

och att de förstärker inlärningen. Läxorna skall däremot inte vara någonting nytt, utan 

användas som komplement till skolundervisningen. (Steinberg 2006, s. 10). 

 

Endast ett fåtal studier påvisar att läxor kan ha en negativ effekt på elever (Westlund 2004, s. 

34). Cooper skriver att för elever i de lägre årskurserna är effekterna av läxor i stort sett 

obetydliga. Om de yngre eleverna får många eller få läxor verkar inte heller ha någon 

påverkan på deras prestationer (Cooper 1989, s. 88). Läxor kan även öka klyftorna mellan 

hög- och lågpresterande elever. Elever som har ett ”bra” hemförhållande får mer stöd 

hemifrån samtidigt som föräldrarna kan ge bättre hjälp (Cooper 2007, s. 11). Det är främst 

familjens ekonomiska situation, de som har det bättre ställt ekonomiskt har mer tid att hjälpa 

till med läxan, som påverkar hur väl familjen kan hjälpa barnen med läxan, men även 

tidsfaktorn spelar in och i familjer där det finns många barn kan det vara svårt att få studiero 

(Cooper 2007, s. 58). 

 

De studier som Epstein och van Voorhis har sammanfattat visar att läxor som är gjorda för att 

möta vissa mål och har specifika syften leder till att fler elever gör dem och att de drar större 

nytta av resultaten. Genom att föräldrarna engageras i barnens läxor håller även deras 

engagemang i skolan i sig under en längre tid. (Epstein & van Voorhis 2001, s. 191) Trots att 

det är lärarna som bestämmer vilken läxa som ska ges ut och hur den ska se ut så utgår de 
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flesta studier ifrån elevers syn på läxan, hur de genomför den och hur den tid de lägger på 

läxan påverkar deras studieresultat (Epstein & Van Voorhis 2001 s. 181). 

 

I en intervju med Ingrid Westlund, säger hon att läxans värde kan ses som en tradition i 

skolan och den ska leda till mer kunskap (Svensén, 2013). Detta trots att läxor hamnar på en 

94:e plats i John Hatties studie Visible learning (Hattie 2009, se Svensén, 2013), där han 

studerar vilka framgångsfaktorer som har störst effekt på elevers studieprestation. Hon menar 

även att många lärare använder läxor utan att reflektera och istället använder de som hjälp när 

inte lektionstiden räckt till. Westlund säger också att ”Man blir inte duktigare i matematik för 

att man får många läxor i matematik” (Svensén, 2013).  

 

Enligt forskning som gjorts av Bertil Gran borde undervisningen ske på elevens villkor istället 

för på lärarens, vilket oftast inte är fallet i skolan idag. Det är läraren som vet vad en elev 

behöver, bestämmer vad den skall lära sig och vad den behöver utveckla (Gran 1998, s. 16). I 

sin bok, Matematik på elevens villkor, skriver han att det borde vara tvärtom, eleven ska vilja 

lära sig och läraren ska ansvara över inlärningssituationen. Eleven blir då själv aktiv i sin 

undervisning. 
 

”Det är den lärande och inte ämnet matematik som skall vara 
utgångspunkten. Då blir också lärandet i matematik framgångsrikt! 
Matematikundervisningen befinner sig på detta sätt i ett spänningsfält 
mellan matematik och pedagogik.” (Gran 1998, s.22).  

 

Lyn Corno skriver i sin artikel från 1996 om de fem vanligaste missuppfattningarna 

människor har om läxor. Nedan har missuppfattningarna kursiverats och det som står efter 

respektive missuppfattning är en beskrivning av hur det egentligen förhåller sig. 

1. Den bästa läraren ger läxor regelbundet. 

I själva verket är det så att den bästa läraren ger läxor enligt elevernas intressen och 

möjligheter och läxor som återspeglar elevens förmågor och behov. 

2. Ju mer läxor desto bättre. 

Det har visat sig att ju mer tid som eleverna lägger på läxan, desto bättre presterar de i 

skolan. Skolan har dock inte någon kontroll över tiden eleverna lägger på läxor och 

även elevernas hemförhållanden påverkar den tid de spenderar på sina läxor, således 

spelar inte heller antalet läxor någon roll. 

3. Föräldrar vill att deras barn ska ha läxor. 
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Detta handlar egentligen om att föräldrar vill att deras barn ska göra bra ifrån sig. De 

vill att deras barn ska få läxa och hjälper dem gärna men med utgångspunkt att det ska 

leda till positiva resultat. Detta innebär också att om föräldrarna är negativa till läxan 

kan även deras barn bli det. Framförallt om läxorna är för svåra och/eller långa. 

4. Läxor stödjer det som eleverna lär sig i skolan. 

Läxor stödjer endast det eleverna lär sig i skolan om de uttryckligen används med 

detta syfte. Det är upp till läraren att skapa läxor som förstärker det eleverna lär sig i 

skolan och samtidigt utvecklar deras lärande. Tyvärr är det endast ett fåtal lärare som 

har detta som syfte när de ger läxor och de som har det gör inte tillräckligt för att se 

till att målen uppnås. Elever som får samma läxa reagerar olika beroende på hur deras 

hemmiljöer, intressen och deras studievana ser ut, vilket gör att läxor inte automatiskt 

ger stöd till det som lärs i skolan. 

5. Läxor uppfostrar och ger elever mer självdisciplin. 

Detta kan vara den mest felaktiga uppfattningen om läxor. Det finns väldigt lite 

forskning som stödjer att läxor skulle uppfostra och göra eleverna mer 

självdisciplinära. Även om läxor fungerade som uppfostrande så finns det många 

andra aspekter som föräldrar måste ta hänsyn till, läxan är endast en liten del i det 

hela.  

4 Centrala begrepp  

4.1 Läxa 

Ordet ”läxa” kan definieras på olika sätt. På ne.se definieras begreppet som ”avgränsad 

skoluppgift för hemarbete särsk. om visst textstycke som ska läras in” (Nationalencyklopedin 

2015, Läxa). På Wikipedia står det att en läxa ”syftar oftast på hemuppgifter som ges till 

elever i grundskolan och gymnasiet” (Wikipedia 2015, Läxa). Där står det även att läxans 

vanligaste syfte är att repetera och fördjupa kunskap.  

 

Cooper (2007, s. 4) definierar begreppet läxa genom att läraren ger eleverna uppgifter med 

avsikt att de ska göras utanför skoltid. Med avsikt menar han att om eleven vill kan eleven 

göra läxorna i skolan under läxläsningstimme, bibliotekstid eller till och med på lektioner som 

inte ingår i den ordinarie undervisningen. Corno (2009) skriver att läxor oftast innebär 

skolarbete som tas hem.  
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I Lgr11 (Skolverket 2011) finns det endast riktlinjer om vad som ska tas upp i det centrala 

innehållet och vilka kunskapskrav som eleven förväntas nå när den är klar med årskurs 3. Det 

står ingenstans i läroplanen om hur läraren ska förhålla sig till läxor i matematikämnet. Det 

som står är att läraren genom undervisningen ska ge eleven förutsättning att bland annat 

utveckla: 

- Kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika 

ämnesområden. 

- Kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera 

valda strategier, metoder, modeller och resultat.  

- Förutsättningar att utveckla förtrogenheter med grundläggande matematiska begrepp 

och metoder och deras användbarhet. 

- Förmåga att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. 

- Förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att 

kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang 

(Skolverket 2011, s. 62). 

 

Då läxor inte nämns i skolans styrdokument har Skolverket tagit fram ett stödmaterial, Läxor i 

praktiken, som ska hjälpa lärare och rektorer att göra läxan så meningsfull som möjligt för 

eleverna (Skolverket 2014, s. 5).  

 

I de äldre läroplanerna (Lgr62, Lgr69 och Lgr80) står det om hur skolan skulle använda sig av 

läxor och dess syfte, medan det i dagens läroplan är upp till lärare och rektorer att avgöra hur 

de vill jobba med läxor (Skolverket 2014, s. 5). I barnkonventionen (artikel 31: Varje barn har 

rätt till lek, vila och fritid) står det att barn och ungdomar behöver tid för att umgås med 

familj, vänner och för att pröva nya intressen. För att värna om elevernas fritid gjordes 

nedanstående regleringar i läroplanen (Skolverket 2014, s. 8). 

 

I skollagen står det att:  

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per 
läsår och åtta timmer eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar 
per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar 
eller andra helgdagar. (7 kap. 17§ skollagen). 
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Enligt skollagen 3 kap 3§ ska eleverna:  

[…] ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 
utbildningens mål.  
 

Detta är lagar som skolorna måste följa medan de allmänna råden som skolverket ger är 

frivilliga men rekommenderas. Planeringen av undervisningen bör ske tillsammans med andra 

lärare för att undervisningen ska blir så bra som möjlig för eleverna (Skolverket 2014, s. 11). 

Eftersom det är viktigt att läxan passar in i undervisningen är det a och o att läxan planeras, 

beskrivs och följs upp (Skolverket 2014, s. 18). 

4.2 Matematik 

Begreppet ”matematik” är enligt ne.se ”en abstrakt och generell vetenskap för problemlösning 

och metodutveckling”. Matematik ska således vara abstrakt, generell och vetenskap och med 

detta menas att den ska ha frigjort sig från det konkreta ursprunget hos problemet, att den ska 

vara användbar i många olika situationer och att det ska ställas höga krav på dess 

verifierbarhet. 

(Nationalencyklopedin 2015, Matematik). 

 

Själva begreppet matematik är svårdefinierat, det finns däremot mycket skrivet om 

matematikens syfte. I kursplanen står det att:  

 

Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och 
problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala 
och tekniska utveckling, Kunskaper i matematik ger människor 
förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. 
(Skolverket 2011, s. 62). 

 

4.3 Individualisering 

I dagens läroplan står det att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov”. Det står även i skollagen att utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika 

förutsättningar och behov (Skolverket 2011, s. 8). Individualisering kan ske på olika sätt, 

bland annat genom: 
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1. Nivåindividualisering – eleverna arbetar på olika nivåer med färdighet och skicklighet.  

2. Hastighetsindividualisering – eleverna arbetar i olika takt och kommer olika långt 

under en gemensam kurs.  

3. Fördjupningsindividualisering – eleverna arbetar med uppgifter som har olika 

svårighetsgrader som är utformade efter elevernas förmåga. 

 

Redan i Lgr69 talades det om att uppgifterna som eleverna skulle jobba med skulle anpassas 

till varje individ. Detta genom att uppgifterna skulle intressera eleverna och tiden anpassas 

utifrån individens förutsättningar (Vinterek 2006, s.44-46). Stensmo (2008, s. 203) skriver att 

undervisningen kan individualiseras på olika sätt, genom att läraren ger: 

- variation av undervisningens innehåll 

- variation av undervisningens form 

- variation av den tid eleverna behöver för att lära sig 

- variation av studiesätt, elevens lärstil  

 

Individualisering och individuell undervisning kan ibland förväxlas men är två olika saker. 

Om undervisningen är individuell undervisar läraren varje elev var för sig, medan det med 

individualiserad undervisning menas att eleverna får uppgifter på sin kunskapsnivå och 

utifrån vad som förväntas av dem. Eleverna får jobba med uppgifter som utgår ifrån deras 

behov och intresse, vilket med största sannolikhet gör att de blir mer motiverade och att deras 

kunskaper ökar. (Stensmo 2008, ss. 225-227). 

4.4 Återkoppling 

I Lgr11 (Skolverket, 2011) står det att eleverna ska vara med och delta i planeringen av den 

dagliga undervisningen, samt att de ska vara med och utvärdera undervisningen så att de kan 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. För att detta ska ske krävs det att 

undervisningen ständigt prövas, samt att resultaten följs upp och utvärderas (Skolverket 2011, 

s.11).  

4.5 Ämnet Matematik 

Barn möter matematik redan innan de börjar skolan, men deras erfarenhet av ämnet ser ut på 

ett helt annat sätt den matematik skolan erbjuder dem. Elever har olika erfarenheter när de 

börjar skolan men dessa erfarenheter tas inte alltid tillvara på. Istället går matematik-

undervisningen vanligen ut på att skriva siffror, ställa upp beräkningar och få ett så snabbt 

svar som möjligt. (Ahlberg 2000, s. 9-10) Detta sker oftast genom en lärobok som eleverna 
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individuellt ska räkna i, utan att diskutera eller reflektera över vad de egentligen håller på med 

(Ahlberg, 2000 s. 13). Naturligtvis finns det elever som tycker att det är roligt och lustfyllt 

med en lärobok men det är inte självklart att alla barn får en positiv kunskapsutveckling av 

läroboken i matematik (Ahlberg 2000, s. 22).  

 

Även Sandahl (2014, s. 15) menar att matematik oftast är ett ämne där eleverna räknar i sin 

bok individuellt utan att få reflektera över vad de egentligen räknade. Lektionerna är så pass 

planerade att eleverna har fullt upp under hela lektionen och det lämnas inte något utrymme 

för reflektion.   

 

I läroplanen står det att matematikundervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla 

sin förmåga att: 

-‐ formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder, 

-‐ använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

-‐ välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

-‐ använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  

(Skolverket 2011, s. 63) 

I och med att det står i läroplanen att eleverna ska diskutera och analysera matematiska 

begrepp är det något som bör tas med i planeringen av matematikundervisningen. Bergius 

m.fl. menar att ”för att barn ska lära sig matematik behöver elever diskutera och resonera 

kring matematikens idéer och användning” (2011, s. 9).  
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5 Teoretiska perspektiv 

5.1 Läxa 

Epstein har utifrån lärares, föräldrars och skoladministratörers perspektiv kommit fram till sju 

olika syften med läxan (Epstein 1988, s. 9). Westlund har översatt Epsteins syften på följande 

sätt: 

 

1. Öva färdigheter 

2. Öka engagemanget för olika uppgifter 

3. Fostra studenter och att ta ansvar och planera sin tid 

4. Etablera kontakt mellan barn och föräldrar 

5. Fullfölja politiska beslut om läxor 

6. Informera föräldrar om skolarbetet 

7. Påminna om krav som ställs – som straff 

(Westlund 2004, s. 35) 

 

Harris M. Cooper (2007, s. 7) har en liknande syn på syftet med läxor. Han skriver att läxor 

kan användas för att stärka kommunikationen mellan föräldrar och barn, uppfylla skolans 

krav, att straffa elever, marknadsföra skolan (public relations) och att informera föräldrar om 

vad som görs i skolan. Cooper (2007, s. 8) har delat upp de positiva effekterna av läxor i fyra 

olika kategorier: 

 

1. Positive immediate academic effects of homework 

2. Long-term academic consequences 

3. Nonacademic effects 

4. Parental involvements effects 

 

Den första kategorin, positive immediate academic effects of homework, handlar om att 

eleverna får bättre faktakunskaper och en ökad förståelse för materialet. Long-term academic 

consequences innebär att elevernas inlärningsförmåga förbättras, hur de hanterar information 

och kritiskt tänkande samt förbättrade studievanor och attityd mot läxor. Den tredje punkten 

nonacademic effects innebär att eleverna får större självdisciplin, de lär sig organisera sin tid 

och blir mer självständiga. Den sista punkten, parental involvement effects, handlar om läxans 
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positiva effekt i hemmet. Genom att ta hem läxor blir föräldrar mer engagerade i skolarbetet 

och eleverna blir medvetna om sambandet mellan skolan och hemmet. (Cooper 2007, s. 7-10)  

 

Cooper sammanfattar även ett antal negativa effekter som läxor kan ha på elever: 

- Minskat intresse för det akademiska 

- Fysisk och psykisk utmattning 

- Minskad tid till fritidsaktiviteter 

- Press från föräldrar på att klara av läxorna och göra bra ifrån sig 

- Förvirring angående instruktioner vid föräldrars inblandning 

- Lätt att kopiera från andra elever 

- Eleverna blir hjälpta ”för mycket”  

(Cooper 1989, s. 86) 

5.2 Individualisering  

För att se hur lärarna jobbar med individualiserad läxa använde vi oss av en tabell som IMU 

(Individualiserad Matematikundervisning) har tagit fram (Vad är individualisering? 1981). 

Med hjälp av tabellen granskade vi hur mycket läraren jobbar med individualisering, om det 

är åt total individualisering eller mot ingen individualisering. Tabell 1 nedan visar hur mycket 

läraren individualiserar undervisningen.  

Tabell 1. Lärarens individualisering av undervisningen 

 

Total individualisering 
 

Ingen individualisering 

Varje elevs arbete är inriktat på att nå ett 
för just hans förutsättningar och 
intressen avpassat mål. Härav följer att 
varje elev får sin egen kursplan, vilken 
växer fram succesivt genom lärarens 
planerande för en elev i taget. Vid 
målsättning och planering samråder 
lärare och elev. 

Mål och kursplan Lika för alla elever. Läraren 
planerar för klassen som helhet. 
Eleverna deltar ej i målsättning 
och planering. 

Instruktioner ges till en elev i sänder. 
Instruktionen utformas med ledning av 
lärarens kunskaper om elevens 
förutsättningar samt modifieras efter 
elevens frågor och svar. 

Instruktion Alla elever får samma 
instruktion. Instruktionen 
påverkas ej av elevernas 
reaktioner. ”Föreläsning”. 
Enspårigt studiematerial. 
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Antalet uppgifter och uppgifternas 
svårighetsgrad varierar från elev till 
elev. Läraren väljer uppgifter för en elev 
i sänder. 

Arbetsuppgifter Alla elever arbetar med samma 
uppgifter. Läraren väljer 
uppgifter för hela klassen. 

Varje elev arbetar i sin egen takt och 
med metoder och hjälpmedel som passar 
hans förutsättningar. Eleven styr själv 
över sitt arbete. Läraren fungerar som 
handledare. 

Arbetssätt och 
Arbetstakt 

Eleverna styrs av läraren och 
arbetar alla i samma takt och på 
samma sätt. 

Läraren värderar varje elevs arbete med 
utgångspunkt från elevens 
förutsättningar. Detta innebär att elevens 
prestationer jämförs med de mål som 
läraren och eleven kommit överens om. 
Betygen är målrefererade. Eleven får en 
möjlighet att själv värdera sitt arbete. 
Någon jämförelse mellan eleverna sker 
inte. 

Värdering och 
Betygssättning 

Läraren värderar elevernas 
arbete genom att jämföra hans 
prestationer med övriga elevers. 
Sedan elevernas prestationer 
rangordnats, tilldelas de betyg 
enligt vissa normer. Betygen är 
normrefererade. Någon hänsyn 
till elevernas förutsättningar 
tages inte vid värdering av 
deras prestationer.   

 

5.3 Återkoppling 

För att ge eleverna den bästa återkopplingen på sina uppgifter har Hattie och Timperley 

(2007, s. 87) tagit fram en modell som kan ge stöd till läraren när hen ska ge återkoppling till 

eleven, här tas hjälp av Björklund Boistrups (2013) översättning: 

 

-‐ Feed back (Återkoppling). How Am I Going? Hur går det för mig? 

Här fokuserar läraren på att ge eleven återkoppling på hur det går för eleven just nu 

och/eller vad den har åstadkommit fram tills nu. (Hattie & Timperley 2007, s. 89; 

Björklund Boistrup 2013, s 50). 

 

-‐ Feed forward (Framåtkoppling). Where to Next? Vart ska jag efter? 

Här fokuserar läraren på att ge eleven nya uppgifter som ska föra eleven längre fram i 

utvecklingen. Genom att läraren ställer rätt frågor och inkluderar eleven kan denna del 

vara den viktigaste (Hattie & Timperley 2007, s. 90; Björklund Boistrup 2013, s. 51). 

 

-‐ Feed up (Målinriktad återkoppling). Where Am I Going? Vart är jag på väg? 
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Här fokuserar läraren på att ge eleven återkoppling på målen och kunskapskraven. För 

att det ska vara korrekt målinriktad återkoppling räknas det inte om läraren bara ger 

återkoppling på hur arbetet går just nu, utan det måste vara återkoppling på både åter- 

och framåtkoppling, annars räknas det inte som målinriktad återkoppling (Hattie & 

Timperley 2007, s. 89; Björklund Boistrup 2013, s. 51). 

 

För att återkopplingen ska bli så effektfull som möjligt krävs det att alla tre delarna hänger 

samman. Det ska finnas ett flöde mellan de tre frågorna för att underlätta för eleven.(Hattie & 

Timperley 2007, s. 90). 

 

Återkoppling kan göras på fyra olika sätt: 

1. Läraren förklarar hur uppgiften kunde ha lösts på ett bättre sätt, i helklass eller 

individuellt. 

2. Läraren ger betyg på läxan. 

3. Läraren ger kommentarer, muntliga eller skriftliga, negativa eller positiva, för att 

belöna korrekta svar och peka ut felaktiga. 

4. Läraren ger icke-verbala incitament, beroende på hur väl läxan har genomförts.  

 

Studier visar på att det är viktigt att ge någon form av återkoppling på läxorna, vilken sorts 

återkoppling spelar däremot mindre roll. (Cooper 2007, s. 50) 

6 Metod 

6.1 Val av metod 

I vår undersökning använde vi oss utav enkäter och intervjuer riktade till lärare i skolans 

tidigare åldrar samt föräldrar till elever i årskurs 2. Både enkäterna och intervjuerna utgick 

från vår frågeställning och anpassades efter vilka som skulle svara på dem. Vi skapade därför 

två enkäter och två intervjumodeller – en för lärare och en för föräldrar. Det skulle vara 

möjligt att besvara frågeställningen med hjälp av enkäterna och intervjuerna, samt få fram ett 

resultat som kunde besvara frågan ”Vilka likheter och skillnader finns det mellan lärares och 

föräldrars syn på matematikläxan?”. 
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6.1.1 Enkät 

För att kunna göra en jämförelse mellan lärare och föräldrar ville vi göra en kvantitativ 

analys, vilket inte endast intervjuer räcker till. Vi valde därför att använda oss utav enkäter då  

denna metod bäst kunde ge oss den information vi behövde och kunde ge en större mängd 

svar på en kortare tid. 

 

Vi kontaktade tre lärare för årskurs 2, en i Uppsala och två i Västerås för att få deras 

godkännande att ge ut enkäter till föräldrarna i deras klasser (se bilaga 5). Enkäten skickades 

sedan ut med elevernas veckobrev och ett svarskuvert lades i klassernas kapprum där 

föräldrarna kunde lämna sina svar anonymt. Totalt fick vi in 43 svar från föräldrarna. Då 

bortfall är mycket vanligt vid enkätundersökningar och vi hade problem med att få tag i lärare 

över huvud taget valde vi att lägga upp ”lärarenkäten” i en Facebook-grupp för lågstadielärare 

(Stukát 2011, s. 72). Den enkäten gav 130 svar.  

 

Enkäten som gjordes till lärarna innehöll strukturerade frågor med svarsalternativ och 

ostrukturerade följdfrågor som ”Varför?/Varför inte?”. Vi ansåg att de öppna frågorna till 

fördel kunde användas då enkäten riktade sig till en mindre grupp där respondenternas åsikter 

var viktiga och svåra för oss att formulera som svarsalternativ (Stukát 2011, ss. 48-49) 

Enkäten som skickades ut till föräldrarna innehöll däremot en större andel strukturerade 

frågor vars svar lättare kan bearbetas statistiskt. Här användes även öppna alternativ (”Annat, 

nämligen…”) till vissa frågor och frågor där respondenterna fick välja flera alternativ. (Stukát 

2011, ss. 48-49). För att få enkäterna så bra strukturerade som möjligt, med lättförståeliga 

frågor och en rimlig tidsåtgång, så använde vi oss av två pilotpersoner som fick svara på 

enkäterna och komma med åsikter kring dem innan de gavs ut till föräldrar och lärare (Bell 

2000, s. 112). 

6.1.2 Intervju 

Utöver enkäter valde vi att även använda oss utav intervjuer. Denna metod valdes för att 

kunna gå in mer på djupet utifrån enkätfrågorna, som istället når ut till flera personer. För 

intervjuerna valdes från början fyra personer ut - två lärare och två föräldrar. Eftersom det var 

så få elever i den ena klassen på skolan i Västerås valde vi att göra enkäterna och intervjuerna 

i två klasser där och det blev därför tre lärare som intervjuades totalt. 
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Frågorna som formulerades till intervjuerna har sin utgångspunkt i ett strukturerat 

intervjuschema och kan även kallas för enkätintervjuer. Detta innebär att det är en ordnad 

ordningsföljd där frågorna redan är förutbestämda. Frågorna konstruerades på ett sådant sätt 

att det inte lämnades något utrymme till utsvävningar och för att få svaren att bli så lättolkade 

som möjligt. (Stukát 2011, s. 43) 

 

En av nackdelarna med att använda sig av det strukturerade schemat kan vara att alla ska 

förstå frågorna och intervjuaren bör därför göra en pilotintervju innan den ”riktiga” personen 

intervjuas (Stukát 2011, s. 44). Vi gjorde därför pilotintervjuer med två personer som hjälpte 

oss att se över frågorna för att få dem så betydelsefulla som möjligt och för att de skulle 

förstås på rätt sätt. 

 

Enligt Stukát (2011, s. 45) bör intervjuer spelas in för att komma ihåg vad som sagts och 

därmed underlätta den senare analysen. På grund av detta spelades alla intervjuer in och 

transkriberades. Lärarna intervjuades i ett grupprum respektive klassrum på skolan där de 

jobbar. Det var lättast att ses på deras arbetsplats och det är bättre för den intervjuade att 

träffas på en lugn och ohotad plats (Stukát 2011, s. 45). Vi intervjuade föräldrarna i deras hem 

för att få en neutral plats, vilket gjorde att de intervjuade kunde känna en trygghet.  

6.2 Forskningsetiska aspekter  

6.2.1 Anonymitet eller Konfidentialitet 

Vi använde oss av teknikerna enkät och intervju, vilka innebär att samla information från 

andra människor med hjälp av frågor. Den största skillnaden mellan dessa två tekniker är att 

du under en intervju träffar eller talar med personen som får frågorna, medan en 

enkätundersökning kan göras utan att träffa respondenten. Det är även detta som utgör 

skillnaden mellan anonymitet och konfidentialitet (Patel & Davidson 2003, s. 73).  

 

Med anonymitet menas att den som svarar inte ska gå att identifiera (Vetenskapsrådet 2002). 

Vid en enkätundersökning kan enkäterna numreras för att kunna veta vilka som inte lämnat in 

sina svar men den blir då konfidentiell istället på grund av att den som undersöker kan ta reda 

på vem som inte svarat. När anonyma enkäter används skickas oftast enkäterna ut igen som en 

påminnelse, för att de respondenter som inte har svarat ska göra det. Enkäterna eller 

påminnelsen skickas då ut till alla, inte enskilda individer. (Patel & Davidson 2003, s. 74).  
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Vi valde att göra enkäterna anonyma, vilket föräldrarna blev informerade om i följebrevet 

som skickades med enkäten (bilaga 6). Där stod det även att de skulle lägga sina svar i ett 

kuvert, utan namn eller annan identifikation. På grund av tidsbristen valde vi att inte skicka ut 

någon påminnelse. I de enkäter som lades ut på nätet fanns inget direkt följebrev, utan lärarna 

blev informerade om anonymiteten i den post som gjordes i Facebook-gruppen.  

 

Intervjuer är oftast konfidentiella samtal, vilket den som intervjuar ska informera den 

intervjuade om (Patel & Davidson 2003, s. 74). Innan personerna intervjuades fick de ge sitt 

samtycke till att intervjuerna spelades in och blev informerade om att dessa är konfidentiella. 

Detta innebär att endast vi (Lisa Forsgren och Moa Landström) vet vilka som har sagt vad. I 

studien har vi valt att kalla intervjupersonerna för A, B och C (lärarna) samt D och E 

(föräldrarna) för att de intervjuade inte ska gå att identifiera och därmed uppfylla kravet för 

konfidentialitet. Intervjupersonerna blev även informerade om syftet med intervjuerna och 

studien, samt att de när som helst hade möjlighet att avbryta intervjun och sin medverkan. 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

 

I och med dessa åtgärder, för både enkäter och intervjuer, så anser vi att vi har uppfyllt 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer om information, samtycke, konfidentialitet samt 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet 2002). 

6.3 Arbetsfördelning 

Under arbetets gång jobbade vi både tillsammans och enskilt men höll alltid varandra 

uppdaterade på vad vi gjorde, bland annat genom att skriva arbetet i Google Docs för att 

kunna läsa och göra ändringar i samma dokument. Vi gick igenom texten tillsammans för att 

språket skulle vara sammanhängande och flyta på. 

 

Metoddelen delades upp så att Moa läste och skrev om enkäter och Lisa läste och skrev om 

intervjuer. När vi läst på om de olika metoderna så delade vi med oss av kunskapen till 

varandra. Vi ville få kunskap om både enkäter och intervjuer eftersom vi skulle utföra båda 

metoderna senare. Moa skrev frågorna till enkäterna medan Lisa skrev frågorna till 

intervjuerna men vi diskuterade och visade varandra frågorna under arbetes gång för att få 

dem så sammanhängande som möjligt. Moa gjorde sedan intervjuerna och delade ut enkäterna 

i Uppsala och Lisa gjorde intervjuerna och delade ut enkäter i Västerås på grund av var vi bor 

och de personer vi känner i de respektive städerna.  
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Resultat- och analysdelen diskuterade vi tillsammans och kom fram till vår analysdel, men när 

vi skulle skriva delade vi upp så att Moa ansvarade för enkätdelen och Lisa ansvarade för 

intervjudelen.  Diskussionsdelen skrev vi tillsammans.  

6.4 Urvalet  

Urvalet till vår studie begränsades främst på grund av den korta tid vi hade på oss, samt den 

geografiska aspekten. När vi valde skolorna där vi delade ut enkäter till föräldrarna valdes två 

skolor, en i Västerås (där Lisa bor) och en i Uppsala, där vi hade kontakt med någon av 

föräldrarna eller lärarna i klasserna sedan tidigare. Skolan i Uppsala ligger centralt i ett 

villaområde där många av föräldrarna är högutbildade. Skolan i Västerås ligger även den i 

centrala Västerås, den ligger dock i ett område där det är mestadels lägenheter och till större 

delen lågutbildade föräldrar. Vi är medvetna om att studien kunde ha sett mycket annorlunda 

ut om vi hade delat ut enkäter på flera skolor i olika områden med olika förutsättningar men 

på grund av tidsbristen blev det ett tillfällighetsurval i stället för slumpmässigt urval (Bell 

2000, s. 110). 

 

Från början var tanken att vi skulle dela ut enkäter till lågstadielärarna på de skolor där 

föräldrarna fått enkäter men vi insåg tidigt att detta skulle bli ett alldeles för litet urval då 

bortfallet brukar beräknas till ungefär 30 % (Ejlertsson 2005, s. 26). Vi skickade därför ut 

mail till några rektorer runtom i Uppsala för att få tillstånd att dela ut enkäter på deras skola. 

Då det gått flera dagar utan svar från rektorerna beslutade vi istället att göra en webbenkät och 

lägga ut den i en grupp för lågstadielärare på Facebook. När vi fått 130 svar på några timmar 

stängde vi ner enkäten för att vi inte skulle ha tid att gå igenom alla annars. Att lägga upp 

enkäten på Facebook innebär att vi fick ett större urval. I och med att lärare från hela Sverige 

som jobbar på olika skolor med olika förutsättningar kunde svara, gav webbenkäten ett mer 

representativt urval i jämförelse med svaren från föräldrarna (Stukát 2011, s. 63).  

 

Stukát (2011, s. 47) skriver att frågor om respondenternas bakgrund (utbildning, kön, ålder 

etc.) är en självklarhet, men då denna undersökning är relativt liten beslutade vi att inte ta med 

bakgrundsfrågorna i enkäten. Detta för att inte analysen skulle få en annan riktning än den 

planerade.  
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6.5 Tillförlitlighet  

När vi gjorde vår studie ville vi att den skulle bli så pålitlig som möjlig, därför tog vi reda på 

vad som krävdes av oss innan vi gjorde intervjuerna och enkäterna. I Patel & Davidson står 

det: 

 

Instrumentets tillförlitlighet, reliabiliteten, handlar om hur väl instrumentet 
motstår slumpinflytande av olika slag. Låt oss kalla den beskrivningen vi 
erhåller av en individ, vare sig det är i form av en poäng eller en beskrivning 
i ord, för individens ”observerade värde”. Det resultat vi får, det observerade 
värdet, innehåller både individens ”sanna värde” och ett ”felvärde”. 
Felvärdet beror på brister i instrumentets tillförlitlighet. (Patel & Davidson 
2003, s. 103) 

 

För att våra intervjuer skulle få en så hög reliabilitet som möjligt kunde vi använda oss av 

olika alternativ, det kunde vara ytterligare en person med vid intervjun eller så kunde vi spela 

in intervjun. Vid en inspelning kunde vi spela upp den om och om igen för att försäkra sig att 

vi hört rätt. När vi däremot skulle kolla reliabiliteten vid en enkät var det frågornas 

utformning som var det viktiga, att frågornas formulering inte gick att missuppfatta. Det var 

inte förrän vi hade sett svaren på enkäterna som vi kunde veta om frågorna var korrekt 

utformade (Patel & Davidson 2003, ss. 104-105). Efter att vi sett svaren och lyssnat på 

intervjuerna anser att vår studie har en hög reliabilitet.  

7 Resultat och Analys 

7.1 Enkäter 

Enkäterna analyserades med hjälp utav Epsteins sju syften med läxa och Coopers positiva och 

negativa effekter av läxor. Lärarnas enkäter bestod av många “varför/varför inte”-frågor där 

de själva fick skriva kommentarer. Dessa kommentarer analyserades och sorterades efter 

Epsteins och Coopers modeller för att få fram ett resultat. Ex: På frågan “Varför ger du dina 

elever läxor?” så har läraren svarat “För att befästa kunskap, göra föräldrar delaktiga i vad vi 

arbetar med just nu samt för att eleverna ska hitta en rutin i att göra läxor”. Vi har då gett 

detta svar siffrorna 1, 3 och 6, utifrån Epsteins listade syften med läxan (se sid. 16) dvs. “öva 

färdighet/repetera”, “fostra/ta ansvar/planera sin tid” och “informera föräldrar”. Då ett svar 

kan innehålla flera olika syften blir summan av svaren större än antalet svarande.  
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7.1.1 Lärare  

I detta avsnitt har vi sammanställt lärarnas svar på varför de ger sina elever matematikläxa. 

Diagrammen är gjorda efter Epsteins olika syften till läxan.  

Varför ger du dina elever matematikläxan? 

 

Diagram 1. Lärarens syfte med att ge matematikläxa. 

 

I detta diagram kan vi se att den vanligaste anledningen till varför lärare ger elever läxor är för 

att öva färdighet och repetera. På andra plats kommer anledning 6: att informera föräldrar. På 

tredje plats kommer de lärare som är negativt inställda till matematikläxan, de är dock ej 

många. Att repetera och öva färdighetsträning anser många lärare är ett bra syfte till varför de 

ger matematikläxor. Steinberg (2006) skriver även att det är bra att ge läxor då föräldrar får en 

inblick i vad barnen gör i skolan, vilket resultat även visar. 
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I detta diagram har vi sammanställt svaren som lärarna svarade på frågan om vad de anser 

finns för fördelar med matematikläxan. Lärarnas svar visar vi utifrån Coopers effekter med 

läxa.    

Vad anser du är fördelarna med matematikläxan? 

 

Diagram 2. Vad läraren anser vara fördelarna med matematikläxan. 

 

Fördelarna liknar till mycket de syften som finns med läxorna. Den största anledningen är att 

förbättra faktakunskaperna och öka förståelsen medan föräldrarnas engagemang kommer på 

andraplats även här. Av de 121 lärare som svarat att de ger sina elever läxor (inklusive de som 

ger mer sällan) har 91 svarat att det är för att befästa kunskaper och repetera sådant de redan 

jobbat med i skolan. 

  

 

 

 

 
 

  



 25 

I detta diagram visar vi lärarens svar på vilka nackdelar det finns med matematikläxan. Detta 

diagram har vi sammanställt i Coopers effekter på läxor.  

Vad anser du är nackdelarna med matematikläxor? 

Diagram 3. Vad lärarna anser vara nackdelar med matematikläxor. 

 

Även fast föräldrars engagemang och informationen de får genom läxan är en viktig fördel 

och ett bra syfte så kan detta även sättas i ett negativt sammanhang. Punkt nummer 4 

beskriver Cooper (2007) som att föräldrarna pressar eleverna att göra bra ifrån sig och klara 

av läxorna. I enkäterna fick vi inte några sådana svar, däremot svarade många att det är 

föräldrarna som kan känna press eller att eleverna inte får tillräckligt med stöd i hemmet. Vi 

valde därför att ändra Coopers punkt till det som bättre passade in på de svar vi fick. På 

frågan “Vad anser du är nackdelarna med matematikläxor?” så har nästan hälften av de 

tillfrågade lärarna svara att det är just att alla inte kan få stöd av föräldrar som är nackdelen. 

På tredje plats kommer “Utmattning/svårt/stress”. Dessa lärare ansåg att eleverna ska kunna 

hinna med sina uppgifter i skolan och att det blir för mycket för dem att ta hem.  

 

Bland de nio lärare som svarat att de inte ger sina elever matematikläxor är anledningarna 

varierande. Två av lärarna hänvisar till att forskningen säger att läxor inte har någon effekt 

“Det finns ingen forskning som visar att matteläxor utvecklar lärandet”, “läxor har ingen 
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effekt för lärandet enligt Hatties forskning “synligt lärande”. En lärare slutade med läxor då 

uppföljning och återkoppling inte hanns med, två lärare fokuserar på läsning och att få en bra 

gruppdynamik i stället och tre av lärarna tycker inte att föräldrarna ska behöva hjälpa till.  

7.1.2 Föräldrar 

I detta avsnitt har vi sammanställt föräldrarnas svar på enkäterna. I detta diagram visar 

föräldrars svar på varför de hjälper sitt barn med matematikläxan. Svaren sammanställdes till 

5 olika svarsalternativ. 

Varför hjälper du ditt barn med matematikläxan? 

 

Diagram 4. Föräldrars anledningar till att hjälpa till med matematikläxan. 

 

I likhet med lärarnas svar om föräldrarnas engagemang så svarade de flesta föräldrarna att de 

hjälper till för att det är viktigt att vara insatt i sitt barns skolarbete. På andra plats kom svaret 

“för att jag tycker det är kul” och på tredje plats “för att mitt barn behöver hjälp”. Denna del 

analyserades inte utifrån någon speciell modell men frågan var med för att se var föräldrarnas 

intresse och engagemang i matematikläxan ligger. 
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I detta diagram visar vi föräldrarnas svar på om de tycker att elever på lågstadiet ska ha läxor 

eller inte Svaren har analyserats utifrån Epsteins syften och sammanställts till 9 olika 

svarsalternativ.  

Anser du att elever på lågstadiet ska ha läxor? Varför/varför inte? 

 

Diagram 5. Föräldrars åsikt om elever på lågstadiet ska ha matematikläxa. 

 

Svaren som föräldrarna gav analyserades utifrån Epsteins syfte med läxor. “Öva 

färdighet/repetera” blev den största anledningen till att ha läxor, precis som lärarnas syfte till 

läxa, men “informera föräldrar” blev en betydligt mindre anledning till varför de bör ha läxor 

i jämförelse med lärarnas resultat. Många föräldrar svarade att de inte vet eller hade ingen 

åsikt om elever ska ha läxor eller inte..  
 

“Övning ger färdighet” var en återkommande kommentar i både lärare och föräldrars 

enkätsvar, vilket är ett uttryck som mycket väl sammanfattar enkäternas resultat. Av resultatet 

kan vi även se att lärarna och föräldrarnas syn på matematikläxan inte skiljer sig nämnvärt 

från varandra.  
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7.2 Intervjuer 

Även intervjuernas resultat analyserade vi med hjälp av Epsteins sju syften med läxa och 

Coopers positiva och negativa effekter med läxor. I intervjuerna med lärarna ställde vi även 

frågan om de individualiserar matematikläxan till eleverna. För att analysera resultatet och se 

hur pass mycket de individualiserar matematikläxan använde vi oss av IMU:s modell för 

individualisering (tabell 1). Återkoppling är en viktig del i skolan och därför ställde vi frågan 

till lärarna i intervjuerna om de ger eleverna återkoppling på sina läxor. Här använde vi oss av 

Coopers fyra olika sätt att ge återkoppling på.  

7.2.1 Lärare 

Ger ni eleverna matematikläxa? Varför/Varför inte? 
Alla tre lärare svarade att syftet med läxan var färdighetsträning och repetition. Lärare A: 

”[…] sånt där man ska lära sig utantill, som tar lite tid och måste nötas in”. Lärare B: ”Därför 

att de behöver repetera och färdighetsträna vissa moment”. Lärare C svarade även att hen ger 

läxor på grund av efterfrågan från föräldrar som vill se vad de gör i skolan ”Mycket för att de 

vill hänga med och se vad vi gör och sen att det är gamla traditionen liksom, att man ska ha 

läxa”. Lärarnas svar stämmer väl in på Epsteins syften punkt 1 ”öva färdigheter” och punkt 6 

”informera föräldrar om skolarbetet”. 

 

Vilka positiva effekter kan matematikläxan ge? 
Dessa svar analyserade vi utifrån Coopers punkter om läxans positiva effekter. Här svarade 

lärarna lite olika, men repetition var ett återkommande svar, vilket även är en av Coopers 

punkter. Lärare A svarade att eleverna får tid till att lära sig strategier för att underlätta 

matematiken ”Annars sitter jag och fingerräknar och fastnar där i”. Detta överensstämmer 

med Coopers första och andra punkt som syftar till ökad förståelse samt inlärningsförmåga. 

Lärare B svarade även att en positiv effekt är att föräldrarna blir mer insatta ”[…] föräldrarna 

har en möjlighet att hänga med liksom, om vad det är vi gör i skolan […] annars har de 

kanske ingen aning alls”. Cooper skriver om detta i punkt 4 ”parental involvement effects”. 

 

Vilka negativa effekter kan matematikläxan ge? 
Här utgick vi från Coopers punkter om läxans negativa effekter. Alla lärare svarade att en 

negativ effekt kan vara att föräldrarna inte kan hjälpa barnen, vilket även var det vanligaste 

svaret vi fick på enkäterna. Lärare A: ”[…] föräldrarna vet inte hur de ska hjälpa eller att 

barnen känner att de inte ska klara av det”. Lärare C: ”[…] vissa sitter med välutbildade 
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föräldrar och kan hjälpa till eller har en annan typ av hjälp”. Lärare B håller även med i 

Coopers tredje punkt ”minskad tid till fritidsaktiviteter”. ”[…] sen är det ju tidsödande […] 

kan det ju liksom bli bråk hemma om att det ska göras, å tiden när det ska gäras, konkurrens 

med fotbollsträning och allt annat som händer”.  

 

Individualiserar du matematikläxan? Varför? 
Enligt läroplanen och skollagen ska lärarna individanpassa undervisningen och ta hänsyn till 

varje elevs olika förutsättningar. Eftersom läxor ingår i undervisningen har vi valt att även 

analysera individualiseringen av läxor. För att se hur pass mycket lärarna individanpassar 

läxan har vi använt oss av IMU:s tabell om total individualisering eller ingen 

individualisering. Resultatet av denna fråga blev att den ena skolan individanpassar varje läxa 

efter varje elev medan i den andra skolan får alla elever samma läxa och samma 

förutsättningar. För att en läxa ska vara total individualiserad ser vi i tabellen att det står under 

Mål och Kursplan att ”varje elev får sin egen kursplan, vilket växer fram succesivt genom 

lärarens planerande för en elev i taget”. Under arbetsuppgifter står det att uppgifterna och 

svårighetsgraden varierar från elever. Det är läraren som väljer vilken uppgift eleven ska ha. 

Resultatet visar att Lärare A och B individualiserar läxan efter hur det går för eleven med 

talkamrater, multiplikationstabellen och tiokamraterna. Eleven får gå vidare när den har klarat 

av tabellen som den är på. Lärare A: ”[…] sen får de inte nästa talkamratsläxa förrän de kan 

den ena […] du måste kunna femkamraterna för att få sexkamraterna. Lärare B: ”Det är ju 

superviktigt, att alla får det de har behov av att träna helt enkelt”. Lärare C individualiserar 

däremot inte läxan alls och hamnar under ”ingen individualisering” av undervisningen. Under 

Mål och Kursplan står det att det är ”Lika för alla elever. Läraren planerar för klassen som 

helhet” och under arbetsuppgifter står det ”Alla elever arbetar med samma uppgifter. Läraren 

väljer uppgifter för hela klassen”. Lärare C menar med att det inte finns tid till att individualisera 

läxan och eftersom hen egentligen inte anser att läxan är något bra prioriterar hen inte heller 

läxan. ”Det tar redan många timmar att göra matteläxan […]. Individanpassa skulle tyvärr, jag 

hade gärna gjort den men det finns inte tid, det går inte att prioritera det, jag sätter inte så stort 

värde på dom”. 

 

När matematikläxan kommer tillbaka, går ni då igenom den med eleverna? 
För att eleven ska kunna utveckla sin förmåga i skolan och bli bättre krävs det att 

undervisningen utvärderas och följs upp. Alla lärarna svarade att de ger någon slags 

återkoppling och för att se hur så analyserade vi deras svar utifrån Coopers fyra olika sätt att 
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ge återkoppling på. Lärare A och B svarade att de kollar läxan genom läxförhör, vilket gör att 

de hamnar under att läraren ger betyg på läxan, godkänd eller icke godkänd. I årskurs 1 gjorde 

de läxförhören muntligt men nu i årskurs 2 har de skriftliga läxförhör. Detta för att eleven 

måste klara av förhöret på en viss tid och gör eleven inte det får den samma tabell nästa vecka 

igen. Läxförhören sker samtidigt oavsett vilken tabell eleven är på. Lärare B: ”[…] då blir det 

ju mer att vi har läxförhöret och sen så lämnar jag ut läxförhöret i läxmappen så att de får titta 

på det hemma. Och så får de den tabellen som de ska träna på”. Lärare A: ”[…] nu när de går 

i tvåan så har vi läxförhör. Så vi kör samtidigt men då har man ju olika papper”. Lärare C 

svarade att de går igenom läxan i helklass, men att de gör det mer som en rolig grej av det. 

Eleverna får själva redovisa uppgiften. ”Jag förhör dom inte på läxan, utan dom får presentera 

den mer. […] vi försöker göra nåt trevligt”. Detta sätt att ge återkoppling på läxan faller in 

under punkt 1: att läraren förklarar hur eleverna kunde ha löst uppgiften om den är gjord på 

rätt sätt eller visar på annan lösning om svaret är fel. 

 

Det övergripande vi kan se utav dessa intervjuer är att två av lärarna har en positiv inställning 

till läxor och en lärare har en negativ inställning. De två positiva lärarna har även 

individualiserat sin matematikläxa och använder sig utav läxförhör. 

7.2.2 Föräldrar 

Resultatet från intervjuerna med föräldrarna med frågan, vad de anser om matematikläxan, 

har vi inte analyserat utifrån någon speciell modell. Frågan ställdes för att se hur förälderns 

syn på matematikläxan ser ut. Föräldrarnas svar på frågan om vad de anser om läxor på 

lågstadiet analyserades utifrån Epsteins syften med läxor. 

 

Får ditt barn matematikläxa? Vad anser du om det? 
Förälder D tycker att det är bra och ger, som de flesta föräldrarna, anledningen ”det ger en 

inblick i vad dom gör i skolan så man får en uppfattning om inte bara den specifika läxan utan 

också att man får en förståelse o vilken nivå, kunskapsnivå dom ligger på och vad dom 

faktiskt gör för nånting”. Förälder D tycker att läxan har ett samband mellan skola och 

hemmet. Förälder E tycker däremot att läxor kan vara bra om ”barnet är i behov och kanske 

inte riktigt behärskar de momenten som de just nu håller på med i skolan, så kan det väl vara 

vettigt att få hem det som läxa. Men om man klara dem uppgifterna som man håller på med i 

skolan på ett väldigt bra sätt reda, så kan det kännas överflödigt att få hem samma tal igen”.  
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Tycker du att det är bra med läxor på lågstadiet? 
Frågans resultat visar på två olika svar, förälder D svarade som de flesta gjorde i enkäterna att 

det är bra att ha läxor eftersom det visar om någon elev kanske ligger efter och måste jobba 

vidare med någonting. Det som förälder D dock poängterar är att ”det får inte va nya saker 

som dom har i läxa därför att det kan ju finnas barn som inte har resurser hemma att få hjälp å 

då blir det väldigt ojämnt i klassen ehhh så dom måste ha en chans att lösa uppgiften på egen 

hand”.  

 

Förälder E svarar att det i sitt barns fall är överflödigt, det blir ren repetition. Barnet tycker att 

läxan blir tråkig och lär sig inte något nytt. På frågan om föräldern tycker att det är bra att 

barnet får läxa då det kan visa på vad eleven kan i skolan svarade föräldern ”Men det visar ju 

x på andra sätt också i vardagen tycker jag. Med hur x läser och även hur x räknar”. Föräldern 

svara ändå att det kan ”[…] vara intressant så som du säger att se vad de gör i skolan, men det 

är inte anledningen till varför de ska ha läxor”. Förälder E har en ganska negativ syn på sitt 

barns läxa men att om läxan hade sett annorlunda ut och varit individanpassad så skulle det 

trigga individens behov av inlärning.  

 

”Nu på slutet har min x fått lite frivillig läxa som kanske har varit lite mer, x har fått en större 

mängd läxa än de andra barnen. Men det har ju x också gått med på, att det är okej eftersom x 

tycker att det är kul.” 

8 Diskussion 

I vår studie har vi studerat likheter och skillnader mellan lärare och föräldrars syn på 

matematikläxan i skolans tidigare år. Studien visade att det inte är så stor skillnad mellan 

lärare och föräldrars syn på matematikläxan. I likhet med Westlund (Palm, 2015) hade vi 

tidigare sett, med egen erfarenhet från VFU och arbete, att lärare delade ut läxan utan att 

reflektera över den och utan att ha något syfte med den. När vi började skriva detta arbete 

trodde vi därför att det skulle vara föräldrarna som hade en negativ syn på matematikläxor 

och att lärarna skulle vara positiva. Resultatet visar dock att skillnaden inte är så stor som vi 

trott och att det snarare är lärarna som är negativt inställda till matematikläxan, även om dessa 

endast uppgår till 11 % av de tillfrågade lärarna.  
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Resultatet från enkäterna och intervjuerna med lärarna visar att de mestadels ser 

matematikläxan som ett komplement till skolans undervisning. Steinberg (2006) skriver att 

läxor inte ska vara något nytt, eleven ska klara av att göra läxan själv. Enligt resultatet visar 

det sig att de flesta föräldrar och lärare håller med Steinberg. Han menar även att det är viktigt 

med läxor eftersom föräldrarna får en inblick i skolarbetet. Resultatet från lärarnas enkäter 

visar att detta är ett sätt som lärarna väljer att utgå ifrån då ”Informera föräldrar” kommer på 

en andra plats. Enligt Corno (1996) handlar det dock mer om att föräldrarna vill att deras barn 

ska göra bra ifrån sig i skolan och att läxan ska ge positiva resultat.  

 

När lärarna fick svara på vad det finns för nackdelar med matematikläxan angav hela 42 % att 

det är pressen på föräldrarna och risken att eleverna inte får något stöd hemma som är 

anledningen. Detta är ett intressant resultat då det skiljer sig från Coopers (2007) listade 

nackdelar med läxan. Det verkar alltså inte vara pressen som föräldrarna sätter på barnen som 

är problemet, utan pressen på föräldrarna att kunna hjälpa till. Hellsten (1997) bekräftar detta 

genom att skriva att det inte bara är eleven som påverkas utav läxor, utan även föräldrarna. 

Cooper (2007) skriver att de barn som har bättre hemförhållanden kan får mer hjälp och detta 

stämmer förmodligen, men om barnen kan göra läxorna själva ska de inte behöva ta hjälp av 

en vuxen och hemförhållandet ska således inte spela någon roll. Självklart finns det dock 

situationer i hemmet som är undantaget från detta.  

 

I början av arbetet höll vi med Cooper (1989) och Alm (Arbman & Lerner, 2015) som anser 

att läxor inte har någon effekt på elever i lågstadiet. Efter att ha lyssnat på intervjun där 

läraren individualiserar matematikläxan blev vi dock båda väldigt inspirerade av att jobba 

med individualiserad läxa (inte bara inom matematik) för att eleven ska få en så bra 

utbildning som möjligt. Detta stämmer också väl överens med en av de missuppfattningar 

som Corno (1996) skriver om: att läxor ska ges regelbundet. Istället menar hon på att det är 

bättre att ge läxor utifrån elevernas intressen, förmågor och behov. Gran (1988) använder sig 

inte av begreppet ”individualisering” men även han skriver att läxor ska ske på elevens villkor 

med eleven som utgångspunkt.  
 

Vi trodde att resultatet från enkäterna och intervjuerna med föräldrarna skulle visa på en 

negativ syn på matematikläxan men så blev inte fallet. Endast 3,8 % av föräldrarna tyckte att 

elever i lågstadiet inte ska ha matematikläxa. De flesta föräldrarna anser att det är bra med 
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matematikläxa eftersom det ger dem en inblick i sitt barns skolgång och utveckling. ”Öva och 

repetera färdigheter” kom på föräldrarnas första plats i enkätsvaren, i likhet med lärarnas svar.  

Steinberg (2006) anser att regelbunden träning hjälper eleverna att behålla sina kunskaper 

längre. Detta är även en av de vanligaste missuppfattningarna om läxor, att de ska stödja det 

som eleverna lär sig i skolan (Corno 1996). 

 

På frågan varför föräldrarna hjälper sina barn med matematikläxan fick alternativet ”Viktigt 

att vara insatt i skolarbetet” överlägset flest svar och ”För att det är kul” kom på en andra 

plats. Detta bekräftades även utav en av lärarna som i första hand ger läxor då föräldrarna 

kräver det. Epstein och van Voorhis (2001) sammanfattande studier visar på att engagerade 

föräldrar bidrar till att eleverna förblir engagerade i skolan längre men av lärarnas 

enkätresultat verkar den största anledningen snarare vara att hålla föräldrarna informerade än 

att öka elevernas motivation. Även om lärarnas största syfte inte är att motivera så är det ändå 

ett positivt resultat att föräldrarna visade sig vara så intresserade av matematikläxan. Frågan 

är dock vad som händer med de elever som inte har engagerade föräldrar? Även om 

engagerade föräldrar självklart är väldigt bra så anser vi att matematikläxan ska vara 

individualiserad och på en nivå som gör att eleverna kan klara av den själva.  
 

Då vi delade ut enkäterna på två olika skolor, den ena med fler högutbildade föräldrar, trodde 

vi att resultatet skulle skilja sig mellan dessa skolor. Resultatet visar dock att det inte finns 

någon skillnad mellan skolorna, men föräldrarnas egen bakgrund och åsikt om ämnet 

matematik kan spela stor roll för deras syn på matematikläxan. 
 

Som tidigare nämnts så skriver Corno (1996) att det är en missuppfattning att läxan stödjer 

det eleverna lär sig i skolan men att läxor kan vara bra så länge läraren har ett syfte och ser till 

att eleverna verkligen lär sig. Enligt resultaten visade det sig att nästan alla lärare har ett syfte 

med läxan och att de tar upp sådant som görs i skolan, vilket motsäger Cornos undersökning. 

Detta ser vi som positivt då vi anser att det är viktigt att läraren har ett relevant syfte och att 

läxor inte ska ges ut på grund utav påtryckning från föräldrar. Det är läraren som ska välja att 

ge läxor och då utgå ifrån elevernas individuella förkunskaper och mål, och det ska vara läxor 

som eleverna kan klara av på egen hand. Westlund (2004) skriver att det finns få studier som 

visar på att eleverna skulle påverkas negativt utav läxor. Vårt resultat visar inte på om detta 

stämmer men vi anser att så länge det finns ett syfte blir resultaten inte heller negativa. 
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8.1 Förslag på fortsatta studier 

De studier och undersökningar som skulle kunna göras efter detta arbete är att ta reda på vad 

föräldrarna har för egna åsikter om matematik som ämne. Skiljer det sig mellan olika 

föräldrar på samma skola med olika bakgrund? Skiljer det sig i samhällets olika klasser om 

vad föräldrarna tycker om matematikläxan? Hur ser lärarna på matematikläxan om det skulle 

införas betyg från årskurs 3?  
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Bilaga 1 
Enkät till förälder 
1a. Hur mycket tid ägnar ditt barn åt matematikläxor i veckan (om ditt barn inte får 

matematikläxa varje vecka, utgå från de veckor hen får)? 

Mindre än 30 min 

30-1 timme 

1-2 timmar 

Mer än 2 timmar 

Vet ej 

b. Anser du att det är en rimlig tid att lägga på matematikläxor? 

Ja 

Nej, jag tycker det är för lite tid 

Nej, jag tycker det är för mycket tid 

Jag tycker inte det ska vara någon läxa i matematik 

Vet ej / ingen åsikt 

2a. Hjälper du ditt barn med matematikläxan? 

Ja 

Nej 

Ibland 

b. Om ja/ibland, varför? (Kryssa för de alternativ som stämmer in) 

För att jag tycker det är kul 

För att mitt barn behöver hjälp 

För att jag tycker att det är viktigt att vara insatt i mitt barns skolarbete 

Annat, nämligen... 

c. Om nej, varför inte? (Kryssa för de alternativ som stämmer in) 

Jag förstår inte läxan 

Jag har inte tid 

Jag bryr mig inte 

För att mitt barn inte behöver hjälp 

Annat, nämligen... 

3a. Anser du att elever på lågstadiet ska ha matematikläxor? 

Ja 

Nej 



 

Vet inte / ingen åsik 

b. Varför? / Varför inte? 

……………………………….………………………………. 

4. Övriga kommentarer: 

 

Bilaga 2 
Enkät till lärare 
Har du lärarexamen? 

Ja 

Nej 

Hur många år har du arbetat som lärare? 

0-2 

3-5 

6-10 

11-20 

21-30 

31-40 

40+ 

1a. Ger du dina elever matematikläxor? 

Ja, varje vecka 

Ja, varannan vecka 

Ja, mer sällan / inte regelbundet 

Nej, jag ger inte mina elever matematikläxor 

b. Varför? / Varför inte? 

……………………………….………………………………. 

2. Utan eventuell påverkan från rektor/föräldrar/läroplan etc, skulle du skicka ut läxor? 

Ja 

Nej 

Vet ej / ingen åsikt 

3a. Går du igenom matematikläxan med eleverna innan den lämnas ut? 

Ja 

Nej 

Ibland 



 

b. Varför / Varför inte?  

……………………………….………………………………. 

4a. Går du igenom matematikläxan med eleverna när den har lämnats in? 

Ja 

Nej 

Ibland 

b. Varför / Varför inte?  

……………………………….………………………………. 

5. Finns det möjlighet för elever att få hjälp i skolan med läxläsning? 

Ja 

Nej 

6. Vad anser du vara fördelarna med matematikläxa i lågstadiet? 

7. Vad anser du vara nackdelarna med matematikläxa i lågstadiet? 

8. Övriga kommentarer: 

Bilaga 3 
Intervjufrågor till förälder 
Får ditt barn matematikläxa? 

Ja 

Nej 

Vad anser du om det, Varför? 

Hur mycket tid ägnar ditt barn åt matematikläxan i veckan? 

Hjälper du till med matematikläxan? 

Varför? 

Varför inte? 

Skulle du tycka annorlunda om matematikläxan såg ut på ett annat sätt? 

Vad anser du om läxor i allmänhet på lågstadiet? 

Bilaga 4 
Intervjufrågor till lärare 

Ger ni eleverna matematikläxor? 

Varför? 

Varför inte? 

Hur ser ni på matematikläxa? 

Vilka positiva effekter kan den ge? 



 

Vilka negativa effekter kan den ge? 

Går ni igenom matematikläxan med eleverna innan den lämnas ut? 

På vilket sätt går ni igenom den och Varför? 

Om inte Varför? 

Går ni igenom matematikläxan när eleverna kommit tillbaka med den? 

På vilket sätt går ni igenom den och Varför? 

Om inte Varför? 

Finns det möjlighet för elever att få hjälp i skolan med läxläsning? 

Om JA, på vilket sätt? 

Om NEJ, Varför? 

Individanpassar ni matematikläxan och på vilket sätt i sådant fall? 

Bilaga 5  
Brev till rektorer 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter på grundlärarprogrammet F-3, termin 6, på Uppsala Universitet som 

just nu skriver sitt självständiga arbete. Vårt arbete handlar om föräldrars och lärares syn på 

matematikläxan i skolans tidigare åldrar och vi skulle därför uppskattar Er hjälp. 

Undersökningen kommer att bland annat att genomföras genom en enkät som lågstadielärare 

ska få svara på angående deras syn på matematikläxan. Vi undrar därför om det finns 

möjlighet att komma förbi och lämna denna enkät till de berörda lärarna på Er skola? Enkäten 

är anonym och tar ca 10 minuter att fylla i. 

Med vänliga hälsningar, 

Moa Landström och Lisa Forsgren 

Bilaga 6  
Följebrev enkäter till förälder 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter på grundlärarprogrammet F-3 på Uppsala Universitet som just nu 

skriver sitt självständiga arbete. Vårt arbete handlar om föräldrars och lärares syn på 

matematikläxan i skolans tidigare åldrar och förhoppningen är att få ett resultat som eventuellt 

kan förändra läxstrukturen till det positiva. 

Vi skulle därför uppskatta Er hjälp genom att fylla i denna enkät. Enkäten är anonym och 

svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Den tar ca 10 minuter att fylla i. När enkäten är 

ifylld läggs den i kuvertet som ligger XXX, sista datum för inlämning är den XXXX. 



 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Forsgren och Moa Landström 

Bilaga 7 
Följebrev till enkäter lärare 
Hej! 

Vi är två lärarstudenter på grundlärarprogrammet F-3, termin 6, på Uppsala Universitet som 

just nu skriver sitt självständiga arbete. Vårt arbete handlar om föräldrars och lärares syn på 

matematikläxan i skolans tidigare åldrar och vi skulle därför uppskattar Er hjälp genom att 

fylla i denna enkät. Enkäten är anonym och svaren kommer att behandlas konfidentiellt. Den 

tar ca 10 minuter att fylla i. 

Med vänliga hälsningar, 

Lisa Forsgren och Moa Landström. 

 


